OPUS TIGÁZ Zrt.
4200 Hajdúszoboszló
Rákóczi u. 184.
Verőcze Attila
verocze.attila@opustigaz.hu
www.opustigaz.hu

MÉLYGÉPTERV KFT.
Nyíregyháza
Szent István utca 3. II/10.
4400

Tisztelt Cím!
Tárgy:

Nyírtass, Petőfi Sándor utca útfelújítása kiviteli tervére vonatkozó, közműegyeztetés és közműüzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó
20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 37. és 38. §-a alapján, valamint a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet, továbbá
az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvány figyelembevételével, a
felülvizsgálatra benyújtott 873142939 e-közmű azonosítószámú, 1018/2021 törzsszámú tervdokumentáció
kapcsán az alábbi közműnyilatkozatot adja tárgyi beruházás építéshatósági engedélyezési eljárásához.
Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat
üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonala feltüntetésre került.
A tervezett útépítés (útfelújítás, útszélesítés) építési munkálatai érintik a helyszínrajzon feltüntetett
Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő középnyomású gázelosztó rendszer nyomvonalát,
biztonsági övezetét.
A munkálatok elkezdését megelőzően 8 nappal az OPUS TIGÁZ Zrt. Kisvárdai Üzeméhez címezve (4600
Kisvárda, Ipari u. 6. szám, e-mail: ugyfelszolgalat.tigazdso@opustigaz.hu) a kivitelezést ténylegesen végző
vállalkozás köteles írásban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének időpontját. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, címét, felelős műszaki vezetője nevét és telefonszámát.
Az építési munkálatok megkezdése előtt szakmai felügyeletünket meg kell rendelni. Társaságunk
képviselőjével az építéssel érintett területet be kell járni. Az építési tevékenység végzőjének - szakmai
felügyeletünk mellett - az építési területen a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a tiltott gépi földmunka
övezetét ki kell jelölni. A gázelosztó vezeték nyomvonalának és a tiltott gépi földmunkavégzés
övezetének kijelölése nélkül építési tevékenységet végezni nem lehet.
Az építési területen található gázelosztó vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hiányát és az egyéb
észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték
biztonsági övezetén belül az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos anyagok elhelyezése, tárolása.
Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett
nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen
közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó
vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.
A 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 38. § (6) bekezdés szerint, gépi földmunkát a keresztezett gázelosztó
vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól
számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet!

Ezen rendelet (7) bekezdése alapján az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható
felelősséggel - gondoskodnia kell:
-

az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt - az
üzemeltető szakmai felügyelete mellett - a keresztezett létesítmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti
övezet kijelöléséről.

-

a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról, a
keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.

-

a kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A tiltott gépi földmunkavégzés övezetén belül földmunkavégzésre, a gázvezeték feltárására majd eltakarására,
csak szakmai felügyeletünk mellett kerülhet sor. Kivitelezőnek az érintett gázelosztó vezeték felszíni
létesítményeinek állagmegóvásáról, a csapszekrények és aknafedelek terepszinten tartásáról gondoskodni kell.
A közúti jelzőtáblákat tartó oszlopok elhelyezéseit úgy kell megválasztani, hogy az üzemelő
gázelosztó vezeték nyomvonalától való távolsága 1,0 méternél kisebb nem lehet. Az útburkolat
építése során, a gázvezeték fölött minimum 1,0 méteres takarást biztosítani kell úgy, hogy a
gázvezeték csőtető fölött legalább 0,2 méter homokréteg maradjon.
A kivitelezés során ügyelni kell arra, hogy a keresztezett meglévő üzemelő gázelosztó, leágazó
vezetékek fölött profilozásra vagy kiépítésre kerülő földmedrű szikkasztó vagy elvezető árkok
folyásfeneke közötti távolságnak (takarási magasság) legalább 0,8 méternek, mederelemekkel
burkolt árkoknál 0,6 méternek kell lennie, vagy az érintett gázelosztó, leágazó vezetékek fölött a
szikkasztó, elvezető árkot meg kell szakítani.
Amennyiben az előírt védőtávolságok (takarási magasság) biztosításában kétségek merülnek fel, az érintett
gázelosztó vezeték szakaszokat szakmai felügyeletünk mellett fel kell tárni. A feltárt, üzemelő gázvezeték
szakaszok mechanikai sérülésekkel, illetéktelen beavatkozással szembeni védelméről kivitelezőnek minden
esetben gondoskodni kell. Továbbá, a gázvezeték keresztezéseinél nyitott munkaárokban a szemle lehetőségét
biztosítani kell a szakmai felügyeletünket ellátók részére, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény
eltakarhatóságára vonatkozóan.
Az üzemelő gázelosztó rendszer megközelítésénél, keresztezésénél amennyiben a megközelítési, keresztezési
távolság nem biztosítható, a beruházás terhére annak átalakítása válhat szükségessé. Ebben az esetben, a
beruházónak megállapodást kell kötnie az elvégzendő munkák műszaki-gazdasági feltételeire vonatkozóan.
A megállapodás megkötését a beruházó az OPUS TIGÁZ Zrt. Fejlesztési szervezet Vezetékfejlesztési
csoportjánál kezdeményezheti a 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102. címen. A gázelosztó vezetéken
szükséges beavatkozásokat csak a megállapodásban rögzített gazdasági és műszaki feltételek betartásával
lehet elvégezni.
A létesítmény kivitelezése során az érintett üzemelő gázvezeték rendszeren vagy tartozékaiban okozott
károkért a kivitelezőt felelősség terheli, függetlenül a gázvezetéki rendszer meglévő jelzéseinek („G” jelű tábla,
jelzőszalag, irányjelzők) állapotától. Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázelosztó
vezetékben, illetve tartozékaiban bárminemű sérülés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a
06/80-300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon. A gázvezetéken vagy
tartozékaiban bekövetkezett hibát csak Társaságunk szakemberei háríthatják el.
A munkaterület átadás-átvételére, a tervezett létesítmény műszaki átadás-átvételére valamint
használatbavételi, és egyéb hatósági eljárásaira Kisvárdai Üzemünket - írásos értesítés formájában - a
joghatályos nyilatkozattétel érdekében meg kell hívni!
Az egyeztetett nyomvonal megváltoztatása estén, ismételt közműegyeztetést kell kezdeményezni az E-közmű
rendszeren keresztül. A Társaságunk által egyeztetett tervet, és a közműnyilatkozatunk egy példányát a
munkaterületen kell tartani.
Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes. A tervezett létesítmények terv szerinti
megvalósításhoz fenti előírások betartása mellett hozzájárulunk.
Jelen nyilatkozatot, a kiviteli tervdokumentáció mellékleteként kérjük kezelni!
Debrecen, 2022. február 23.

